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  صاحبان سهاممجمع عمومی عادی 

 

بهادار بدينوسیله گزارش قانون بازار اوراق  34و ماده  7331فندماه ـوب اسـانون تجارت ، مصـالحیه قـاص 232در اجرای مفاد ماده 

وابق ، مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ـبر پايه س 37/54/7311نتهی به ـرای سال مالی مـمومی شرکت بـفعالیت و وضع ع

 ذيل تقديم می گردد.

ای مالی بوده و گزارش حاضر به عنوان يکی از گزارش های ساالنه هیات مديره به مجمع ، مبتنی بر اطالعات ارايه شده درصورت ه

 اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیأت مديره فراهم می آورد.

به نظر اينجانبان اطالعات مندرج در اين گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد ، با تاکید بر ارايه منصفانه نتايج 

با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارايه گرديده است . اين عملکرد هیأت مديره و در جهت حفظ منافع شرکت و مطابقت 

اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آينده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی نمود ، به نحو 

گمراهی استفاده کنندگان می شود ، از درست و کافی در اين گزارش ارايه گرديده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب 

 .به تايید هیأت مديره رسیده است 25/51/7311گزارش حذف نگرديده و در تاريخ 
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 گزيده اطالعات

 ) میلیون ريال( سال مالیپايان  درعملكرد مالی 

 13559/9931 13559/9931 13559/9931 عنوان

 5598515 ،185/5855 1855185،5 فروش خالص

 1558535 /53/8،5 5918315 سود عملياتي 

 985،1، ،65851 8515//، درآمد هاي غير عملياتي

 1558،35 /5،5855 8355//5 پس از كسر ماليات -سود خالص 

 1398195 5/38511 55/8135 وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي

 ) میلیون ريال( سال مالیاطالعات وضعیت مالی در پايان 

 13559/9931 13559/9931 13559/9931 عنوان

 1836589،5 ،185598/5 86998559، جمع داراييها

 9558،51 55385/6 5968335 جمع بدهي ها

 ///8//9 ///8//9 ///8//9 سرمايه

 5958،55 18،95/،18 185/18595 جمع حقوق صاحبان سهام

 نرخ بازده ) درصد(

 13559/9931 13559/9931 13559/9931 عنوان

 %16 %،6 %61 نرخ بازده داراييها

 %9، %56 %56 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 اطالعات هر سهم

 13559/9931 13559/9931 13559/9931 عنوان

 ///8///8//9 ///8///8//9 ///8///8//9 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع 

 353 18،96 185/1 ريال  –پايه هر سهم  دسو

 /35 ///18 بر اساس مصوبه ريال  –سود نقدي هر سهم 

 /9855 /158/3 /918/5 آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تهيه گزارش 

 16 13 5، مرتبه  -نسبت قيمت به درآمد واقعي هر سهم 

 ساير اطالعات

 13559/9931 13559/9931 13559/9931 عنوان

 95، 55، 55، تعداد كاركنان )نفر(
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ت مديرهاپیام هی     

امداران ــحضر سهــسپاس خداوند يکتا ، که توفیق ارائه عملکرد يکساله هیات مديره،  مديران و کارکنان شرکت نیروکلر را به م

ان ما صاحبـمحترم، به ما عنايت فرمود. امید است نتیجه يك دوره تالش يکساله مجموعه، مورد خوشنودی پروردگار و رضايت  ش

 يگری از افتخارات شرکت نیروکلر را رقم بزند. سهام قرار گرفته و برگ زرين د

رسالت شرکت در سال مالی جاری عالوه بر انجام وظايف معمول و توجه علمی و عملی به اهداف پیش روی، معطوف به آينده ای 

 درخشان بوده است.

اهش توقفات ــنه سازی انرژی وکشتر، بهیــصوالت با ارزش افزوده بیـراهبرد های آتی شرکت نیروکلر، تولید و بهبود کیفیت مح

کارخانه و ضايعات، تالش سازنده در جهت کاهش آاليندگی محیط زيست، اهتمام در ارتقاع سطح بهره وری به منظور استفاده بهینه 

ر سايه دانداردهای تعیین شده ـوانین واستـايت قـوجه به رعـاز منابع اقتصادی موجود،  با هدف حفظ و افزايش منافع سهامداران و ت

 رصد دقیق، مستمر و نظام مند کلیه شئونات شرکت در کنار ارزش آفرينی کارکنان خواهد بود. 

سمتی از ـالم جامعه و قـامیدنی سـتقات کلر به منظور تامین آب آشـود و مشــشرکت نیروکلر فعالیت خود را درزمینه تولید کلر، س

نون  بخشی از مازاد  تولیدات خود را نیز به خارج از کشور صادر نموده است. آغاز نمود، بطوری که تاک 7311صنايع ديگر از سال 

کنولوژی روز دنیا )روش ممبرانی( بهره مند می باشد و سودکاستیك عاری از ـــاين شرکت از نسل جديد الکترواليزرها با آخرين ت

 جیوه مورد مصرف صنايع غذايی را نیز تولید می نمايد.

ردهای روز دنیا استفاده  نموده و در خصوص ايمنی، حمل و نقل مواد شیمیائی خطرناک به دانش روز دسترسی اين شرکت از استاندا

ايع نـيافته و آنرا به مشتريان آموزش می دهد و امیدوار است همچون گذشته در جهت  خدمت رسانی به سالمت و بهداشت جامعه، ص

 د.غذايی، صنايع فوالد، نفت و ساير صنايع موفق  باش
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 تاريخچه

تشکیل  7313 آبانماه ششمدرتاريخ ( با نام شرکت توال )شرکت تولیدی لوازم اندازه گیری الکتريکی( عام  شرکت نیروکلر )سهامی

الح موادی از ـبا اص 77/3/7313اده مورخ ــوق العـجمع عمومی فــو به موجب تصمیمات م ت رسیدـبه ثب 43544ت شماره ــتح و

شرکت به شرکت نیروکلر )سهامی خاص( تغییريافت، محل اصلی شرکت در پی تصويب مجمع عمومی فوق العاده در اساسنامه نام 

  در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید.  1413تحت شماره  53/53/7311به اصفهان منتقل و در تاريخ  23/72/7311تاريخ 

سهامی خاص به سهامی عام تبديل و  از شخصیت حقوقی شرکت 24/53/7317براساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 به ثبت رسید. 53/51/7317 تاريخ جديد شرکت در اساسنامه
 

 موضوع شركت

 ساخت کارخانجات از برداری و بهره اندازی راه نصب، خريد، احداث، از است عبارت اساسنامه 2 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع

 و رمنقولغی اموال معامالت و الیــبازرگانی، م عملیات کلیه انجام آن، یــدست پائین يا باال دهایـواح و مشتقات کلر، شیمیائی مواد

 و داخل هب عرضه نمايندگی، اخذ شعب، ايجاد فروش، توزيع، بازاريابی، تولید، برای روانهـو پ یازـامت هرنوع واگذاری در فنی دانش

 یهکل و اولیه مواد تاسیسات، طعات،ـق و ابزار آالت، نـماشی ادراتـص و واردات ولیدی،ـت محصوالت انواع ازکشور خارج به صدور

 تعهد اي بهادار تهران اوراق ورسـب يا تاسیس و طريق از سايرشرکتها در گذاری سرمايه مشارکت و و شرکت موضوع با مرتبط اقالم

عالیت های آزمايشگاهی در ــمشارکت، انجام ف اوراق فروش و انتشار و موجود شرکتهای سهام تعهد يا خريد و جديد شرکتهای سهام

 يا ورمستقیمبط که و صنعتی جاریـــو ت الیــم معامالت لیهــک به میتواند شرکت رکت. بطورکلیــینه های مرتبط با موضوع شــزم

 عالیتهایف کلیه انجام و. نمايد مبادرت کشور از خارجو  درداخل باشد مرتبط فوق مشروحه ازموضوعات هريك يا تمام به غیرمستقیم

  شرکت. موضوع با مرتبط های زمینه در ای مشاوره و پیمانکاری

 جارت استان ــسازمان صنعت، معدن و ت از 71/53/7311 مورخ    27511/7371277شماره  به برداری رهــبه پروانه دارای شرکت

نعت، معدن و تجارت استان يزد ـان صـازمـاز س 23/77/7313مورخ    31231ره برداری واحد يزد  به شماره ــو پروانه به اصفهان

 می باشد. 

 



 )سهامی عام ( کلر نیروشرکت 

 فعالیت و وضع عمومی گزارش 

 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 سرمايه و تركیب سهامداران

ريال(که طی چند  75،555ـه ارزش اسمی هر سهم م بـهـس 755،555لیون ريال )شاملـمی 7،555سرمايه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 

شده( تماما پرداخت ريال) 7.555به ارزش اسمی هر سهم  سهم ، 455.555.555میلیارد ريال ) شامل  455زير به مبلغ مرحله به شرح 

 افـزايش يافته است.

 جدول تغییرات سرمايه
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با دوره های قبل1399مالی  

ريالمیلیارد

تاريخ افزايش 
 سرمايه

 درصد افزايش
افزايش سرمايه    

 ) ميليون ريال(

سرمايه جديد 
 )ميليون ريال(

 محل افزايش سرمايه

 65%  آورده نقدي /1,65 /65 

1،9/391351  1/505%  آورده نقدي 55/,3 1,5/5 

،/91191351  690،5%  آورده نقدي //6,9 ،/1,6 

159/،91353  33033%  آورده نقدي ///,5 //1,9 

،59/591356  33033%  آورده نقدي ///,5 ///,، 

1/9/391359  ،،09/%  آورده نقدي //5,5 //1,5 

/39/691359  6/05،%  آورده نقدي //13,5 ///,6 

/591/91355  ،1056%  آورده نقدي //15,5 ///,3 

169/59135/  6/065%  آورده نقدي //3,5، //5,5 

،59/99135،  5/%  آورده نقدي /35,55 /16,15 

1391191353  3/0،6%  آورده نقدي /65,15 /،11,6 

3/9/،9135،  1//%  سود انباشته /55,35 /65,15 

/69/691353  1//%  سود انباشته ///,//، /1/1,56 

/19/591356  9/%  نقدي و مطالبات حال شده آورده ///,//3 ///,//1 

/19/591359  33033%  نقدي و مطالبات حال شده آورده ///,//6 ///,//1 

،39/991355  ،9%  آورده نقدي و مطالبات حال شده  ///8//9 ///8//1 
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 و  تاریخ تهیه گزارش 31/50/1399منتهی به سهامداران عمده شرکت در پایان سال  مالی 

 نام سهامدار رديف
3199/91355  199/591355  

 درصد تعداد سهام  درصد تعداد سهام 

%3،0/5 15/86،58،51 شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 1  15/86،58،51 3،8/5%  

%/1983 5589138335 شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران ،  5،855/8335 15895%  

%1815 9855،8535 شركت ليزينگ صنعت و معدن )سهامي عام ( 3  58/638351 18،/%  

%1853 /58553833 شخص حقيقي 3  58569853/ 1855%  

%18/5 986،18995 شخص حقيقي 6  9863/8/56 18/5%  

%65835 61855،8556، ساير 9  ،،983568/59 698/5%  

8%//1 ///8///8//9 جمع  9//8///8/// 1//%8  
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 شركت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

سازمان بورس اوراق بهادار در گروه شیمیايی با نماد شکلر پذيرفته شد و سهام  1/3/7312مورخ  1531/25شرکت طی نامه شماره 

 گرفت.مورد معامله قرار  7312آن برای اولین بار در آبان 

 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

سال مالي 
 منتهي به 

تعداد سهام 
 معامله شده

ارزش سهام 
معامله شده 
 )ميليون ريال(

تعداد 
روزهاي 

باز 
بودن 
 نماد

تعداد 
روزهاي 
معامله 
 شده نماد

ارزش بازار 
 )ميليون ريال(

قيمت 
سهم 
 )ريال(

سرمايه 
)ميليون 

 ريال(

135،/1،9،5 33,5/1,/5/ 351,،/6 ،1، ،1/ 5،583،، 586/1 55,35/ 

13539/5931 58،/985،6 658،65 1/9 1/3 1815585// 98565 ،//,/// 

1356//5/31 3،,،96,61/ 16،,696 ،،1 ،،1 59،,،// ،,156 3//,/// 

1359//5/31 53,191,115 ،15,519 ،31 ،،5 1,/1585// ،,965 6//,/// 

1355//5/31 16585658553 9958356 ،3، ،3، 185598،// 68155 6//,/// 

319/991355  5585958551 ،558555 ،/5 ،/5 ،8/958/// 68115 9//8/// 

319/991355  61185958551 386518/5، ،3، ،3، 5836،8/// 1685/5 9//8/// 

319/991355  185،،8/9/8151 5589/5835/ ،3، ،،5 8///99/8،5  1//899  9//8/// 
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 جايگاه شركت در صنعت
شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیايی  فعالیت می نمايد،  فروش در دوره مورد گـزارش،نسبـت به دوره مشابه قبل دارای بیش از 

 محصوالت . ل آن عبارت است از افزايش مقدار تولید محصوالت و همچنین افزايش نرخ فروشکه اهم داليباشد، افزايش می 25%
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  تولیدمقدار جدول مقايسه ای 

 55-55سال مالي  55-55سال مالي  55-55سال مالي  محصولنام 

 6553 5113 5551 كلر مايع

 /3/1 3،51 /3/5 پركلرين

 1،533 15559 1595، سود پرک

 5/،6 9196 3،55 كلروفريک

مونوكلرواستيک اسيد   MCA ،115 1566 1331 

 15565 3161، 5،،9، آب ژاول

كربوكسي متيل سلولز   CMC 553 1155 5// 

 95/3 35،3، 55،9، اسيد كلريدريک

 1561 5565 5193 سود مايع

 

 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

نمودار مقایسه مقدار تولید

97-96سال مالی 

98-97سال مالی 

99-98سال مالی 



 )سهامی عام ( کلر نیروشرکت 

 فعالیت و وضع عمومی گزارش 

 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 های تامین مالی واعتباری شركت سیاست

از  التیتسه الير د و شصت و سه هزارـشتادو نه میلیون و نهصـدو هـپانصاری ـور جـجهت ام  37/54/7311به  یمالی منته سالدر 

ريال تسويه شده ششصد و سی و هشت میلیون و هشتصدو پنجاه و هشت و مبلغ اخذ،  %71با نرخ  سینا و  کشاورزیملت  ،بانك های

 اختدکه در دوره مالی قبل دريافت شده بود در سررسیدهای مقرر پرو سینا  یاورزـشـلت و کـو اقساط تسهیالت قبلی بانك ماست 

  .گرديده است

  در گردش استفاده خواهد نمود. هيسرما التیبنا به ضرورت از تسه زین یجار یخود در سال مال تیشرکت در جهت ادامه فعال 

 

 

 نسبت های مالی
                                                                

 37/51/7314 37/51/7311 37/54/7311 37/54/7311 37/54/7311 نسبتهای مالی

 24 27 21 31 34 حاشیه سود خالص

 21 23 33 31 31 ناخالصحاشیه سود 

 23 71 21 33 33 حاشیه سود عملیاتی

 33 31 33 31 34 نسبت بدهی

ROE 41 42 24 71 71 

EBIT 34 31 73 1 72 

CBIT 14 772 14 13 13 

 

داران  هامـدار از آورده سـقـه مـه چـت کـاس نـيا رـگـانـیـام است و بـهـان سـبـاحـوق صـقـل حـص به کـالـود خـس ROEنـسبت 

 منجر به سود شده است .

 

از  یه بخشاست که چ نيا انگریاست و ب يیبه کل دارا اتیسود قبل ازبهره و مال ايو یاتیسود عمل انگریب يیبه کل دارا EBITنسبت 

 شده است . شرکت منجر به کسب سود یها يیچند درد دارا گريد انیبه سود شده است به ب ليتبد يیدارا

 

مفهوم است که قدرت  نيبه کل سود است و بد اتیوجوه نقد قبل از بهره و مال انيخالص جر انگریبه سود خالص ب CBITسبت ن

 باشد . یم زانیها تا چه م یبده ريشرکت در پرداخت سود سهامدارن و سا ینگينقد



 )سهامی عام ( کلر نیروشرکت 

 فعالیت و وضع عمومی گزارش 

 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

 در طی سال مالی گذشته معامالت با اشخاص وابسته به شرح جدول می باشد . 

مشمول  نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح

 721ماده 

 خريد کاال

 ريال( یلیون) م

 751،311 √ عضو هیات مديره مشترک شرکت پتروشیمی فن آوران ساير اشخاص وابسته

 

ی شركتنظام راهبر  

 تركیب اعضای هیات مديره

 سمت اعضاء هیات مديره نماينده
تاريخ شروع 

 عضويت

 ،//13559/6 رييس هيات مديره شركت صنايع كاغذسازي كاوه آقاي محمد ابراهيم راعي عز آبادي

59/991355، نايب رييس هيات مديره شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين آقاي مير اسداهلل نصيري  

9/991355،/ عضو هيات مديره شركت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين بايگيآقاي امير حسين باقري   

 شركت محصوالت كاغذي لطيف آقاي وحيد نام نيک
عضو هيات مديره و 

9/691355،/ مديرعامل  

  عضو هيات مديره شركت گسترش تجارت هامون -

 

 52/53/7311و صورتجلسه هیات مديره مورخ  53/52/7311طور فوق العاده مورخ ـادی بـمومی عـجمع عـبه استناد صورتجلسه م

 اعضاء هیات مديره برای دو سال تعیین گرديدند.

ضور اعضاء ــق حـــح "مناـرگزارشده است، ضـديره بـدر هرماه حداقل يك جلسه هیات م 37/54/7311ال مالی منتهی به ـطی س

کیل حداقل يك جلسه در ماه بوده و حقوق و مزايای مديرعامل شـاس تـريال براس 71،555،555ماهانه  7311وظف در سال ـغیرم

 .توسط هیات مديره تعیین و تصويب شده است

د، که برای سال مالی منتهی به ـراساس تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام از محل خالص سود می باشــديره بـپاداش اعضاء هیات م

قوقی پرداخت شده است. حقوق ـــوپاداش مربوطه در وجه شرکت های ح میلیارد ريال اختصاص يافته، 3،555مبلغ  37/54/7311

وراجتماعی رسیده، براساس ـويب وزارت کار و امــاغل که به تصـدی مشـاس طرح طبقه بنـت براســرايی شرکـو مزايای مديران اج

 چارت سازمانی مشخص و پرداخت می شود که سابقه کار، مدرک تحصیلی و ..... در تعیین حقوق موثر می باشند. 
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شرکت در راستای بهبود نظام حاکمیت شرکتی، مبادرت به ايجاد کمیته های تخصصی زير با مشارکت اعضای هیات مديره و مديران 

تی حـاکمیت شـرک "تـوجه به پـذيرش شـرکت در بـورس اوراق بـهادار تـهران وبا التزام به رعـايت دستـورالعملاجرايی نموده و با 

و  7311تیر  21مصوب هیات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ  "شرکتهای پذيرفته شـده در بـورس اوراق بـهـادار تهران

العـمل حـاکمیت شـرکتی مبنی بـر افشاء اطالعات کمیته های اجرائی موارد زير را به اطالع دستـور  32همچنین اجـرائی نـمودن ماده 

 سهامداران محترم می رساند.

 شرح فعالیت عنوان

کمك به مسئولیت نظارتی هیات مديره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرآيندهای نظام  کمیته حسابرسی

 مالی سالمت گزارشگری -کنترل های داخلی مديريت ريسك و -راهبری

پیشنهاد نامزدهايی برای عضويت در کمیته های  –بررسی و احراز شرايط مقرر برای نامزدهای هیات مديره  کمیته انتصابات

 تخصصی هیات مديره

 ی وتولیدیارزيابی و مديريت ريسك های تجارشناسايی، کمیته ريسك

 

 

 حضور اعضاء در جلسات وضعیت تعداد جلسات هیات مديره و

 .ضور کلیه اعضا برگزار شده استحجلسه بوده که جلسات با  25تعداد جلسات هیات مديره طی سال مورد گزارش شامل 

 

 فرآيند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزايای مدير عامل

ن و با رعايت مواد قانونی تعیی (گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین سهامار عمده )شرکت سرمايه توسطحقوق و دستمزد مدير عامل 

 به شرکت ابالغ می گردد.

 

 ته حسابرسی یفعالیت های كم

 :مديريت و ريسک و كنترل های داخلی-الف

 ست:اکمیته حسابرسی در راستای مسئولیت های خود نسبت به کنترل های داخلی و مديريت ريسك ، اقدامات زير را اعمال نموده 

 .نظارت بر اثر بخشی سیستم های داخلی شرکت توسط  حسابرسی داخلی و ارائه پیشنهادت اصالحی و پیشگیرانه 
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 ،ی از طريق و ارزياباندازه گیری، تجزيه و تحلیل  کسب اطمینان معقول از اثر بخشی فرآيند مديريت ريسك شامل شناسايی

 .ی انجام شده و گزارشات ارائه شدهبررسی ها

  کنترلهای داخلی شرکتگزارش کنترلهای داخلی به هیات مديره شامل ارزيابی و اظهار نظر نسبت به ارائه. 

 ری مالی :گزارشگ-ب

  کمیته حسابرسی به منظور نظارت بر درست بودن گزارشهای مالی و در چهار چوب وظايف مشخص شده، بر موضوعات با

و انتخاب و تغییر در هر  اری عمده، نحوه افشادرويه های حساباهمیت گزارشگری مالی، قضاوت ها و برآوردهای عمده، 

يك از آن ها و افشای معامالت با اشخاص وابسته در گزارشهای مالی شرکت نظارت و همچنین تالش نموده نسبت به قابلیت 

همه  قرارداشتنیار ت، در اخترااطمینان و به موقع بودن گزارشهای مالی شرکت، رعايت استانداردهای حسابداری و ساير مقر

 اطالعات الزم برای تصمیم گیری هیات مديره در رابطه با گزارشگری مالی اطمینان معقول کسب نمايد.

 یدگی يره را از طريق حسابرسی داخلی رسدکمیته حسابرسی پیش نويس صورتهای مالی شرکت قبل از تصويب توسط هیات م

 است .نموده و با استانداردهای حسابداری مطابقت داده 

  کمیته حسابرسی ضمن تشکیل جلسه با حسابرس مستقل، صورت های مالی رامورد بررسی قرارداده و با مديريت و حسابرسان

 مستقل بحث و پیگیری الزم را انجام داده است .

 :رعايت قوانین، مقرارت و الزامات -ج

مقرارات و الزامات و کسب اطمینان معقول از  کمیته حسابرسی به منظور انجام مسئولیت های خود در خصوص رعايت قوانین،

 .بخش بر موارد زيرنظارت نموده استوجود رويکرد و فرآيندهای اثر

 وانین، مقررات و الزامات در شرکتوجود رعايت ق. 

 .وجود برنامه استراتژيك و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیابی به اهداف کلی و عملیات 

 منشور اخالقی سازمانی و پايبندی مديريت ارشد و کارکنان به آن. وجود 

 برنامه آتی كمیته حسابرسی:-د

راهنمای عمل و چار چوب فعالیت های آتی بوده و با جديت و اهتمام الزم  ،الزامات تعیین شده توسط سازمان بورس و منشور کمیته

 ال برنامه ريزی برای انجام موارد زير است :پیگیری خواهد شد. همچنین کمیته حسابرسی اين شرکت در ح

  کسب اطمینان معقول از آگاهی هیات مديره از موضوعاتی که ممکن است اثر با اهمیتی بر امور مرتبط با فعالیت شرکت

 داشته باشد.

 .پیگیری رعايت دستور العمل ها و الزامات سازمان بورس 

 نقاط ضعف مربوطه. بررسی مستمر سیستم کنترل های داخلی و پیگیری رفع 

  مطالبات شرکتپیگیری حل اختالفات با ساير شرکت ها و وصول کامل. 
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 اطالعات مديران اجرايی شركت

  رشته تحصیلی تحصیالت  سمت نام و نام خانوادگی
تاريخ 

 استخدام 

 13/75/57 حسابداری کارشناسی مدير مالی حسین قاسمی

 17/54/21 لیسانس فیزيك کارشناسی ريیس تعمیرات فنی محمد خدامی

 12/72/71 مهندسی شیمی کارشناسی دير عملیات و تولیدم علی صالحی

 11/54/23 مديريت بازرگانی کارشناسی بازرگانی خارجیريیس  علی میرساالری

 11/54/53 شیمی معدنی کارشناسی ارشد مدير منابع انسانی ونوس احمدی

 15/52/57 مهندسی شیمی کارشناسی ريیس بهره برداری بهزاد اشرفی

 12/52/51 زمین شناسی کارشناسی ارشد فروش داخلی ريیس فريبرز خدادادی

 13/51/27 مهندسی شیمی کارشناسی ريیس خدمات فنی امید کريمی فرد

 14/77/57 مهندسی شیمی کارشناسی کنترل کیفیتريیس  ايمان رمضانی

 11/72/72 مهندسی شیمی کارشناسی مدير کارخانه يزد قاجانیانپويان آ

 11/57/57 مهندسی شیمی کارشناسی ارشد قائم مقام مدير عامل سید علی هاشمی

 11/53/52 مهندسی شیمی دکتری بازرس ويژه مدير عامل فرخ بگ مرادی

 11/54/73    حقوق کارشناسی بازرگانی مدير  امیر آذری

 11/54/71 مهندسی شیمی کارشناسی تدارکات ريیس مجید حیاتی

 11/54/21 حسابداری کارشناسی بازرس ويژه مدير عامل محمد کاظم صفائی زاده

 11/51/57 حسابداری      کارشناسی ارشد مدير حسابرسی داخلی میالد نیکان
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  13/55/3199منتهی به سال مالی اهم فعالیتهای انجام شده در 

  تن در روز. 745تن در روز به  14ظرفیت واحد از اتمام طرح توسعه اسید کلريدريك با هدف افزايش  

  طرح توسعه واحد اتمام MCA   تن . 3555تن به  7155از 

  کامل طرح افزايش ظرفیت سالیانه واحد راه اندازیCMC  تن . 2455تن به  7555از 

  تکمیل طرح تولیدCMC .)گريد صنعتی )پتینه 

  .افزايش ظرفیت مخازن ذخیره اسید استیك به دو برابر جهت پیشگیری از توقفات ناشی از اختالل احتمالی تامین مواد اولیه 

 .تجمیع سیستم آب کولینگ واحد يزد در جهت کاهش هزينه های تعمیرات و بهره برداری 

  ساخت و نصب مبدل دوم تغلیظ کننده سود پرک آيتمE7351B  45د سود مايع جهت افزايش تولی%. 

  .اتمام  ديوار کشی زمین جلوی کارخانه واقع در ضلع شمالی که در تملك شرکت می باشد 

 متر مکعبی ذخیره آب جهت افزايش ذخیره آب مورد نیاز کارخانه. 7555بندی استخر بتنی  اتمام اجراء و آب 

  بدون حضور کارشناس خارجی .  772تعويض کلیه ممبران های الکترواليزر 

  برای سومین سال متوالی . 773حفظ راندمان الکترواليزر 

  تن در روز . 15افزايش تولید روزانه کلر تا 

 .نصب و انتقال تجهیز ديزل ژنراتور 

 . تعمیر و راه اندازی ترانس پیش از زمان پیش بینی شده 

 . راه اندازی خطوط فیبر نوری و ارتقاء زير ساخت شبکه ای در کارخانه اصفهان و يزد 

 . راه اندازی سیستم کنترل تردد تشخیص چهره 

  پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری )فزرين( و انتقال بخش عمده گردش اسناد درون سازمانی به اين سیستم ، در راستای

 افزايش سرعت عملیات و چابکی سازمان .

  تست و طراحی سیستم شستشویCMC  .و تدويم گزارش کار 

  طراحی واحدMCA ن نقشه استراکچری و چیدمان تجهیزات و تهیه مدل سه بعدی واحد.و تدوي 
 

 اقدامات جهت ارتقاع ايمنی كار 

 .ساخت کپ مهار نسشتی دوم کلر 

  تهیه کدUN  کاالهای خطر ناک ( و(MSDS  . جهت ناوگان حمل ونقل )برگه اطالعات ايمنی مواد شیمیايی( 

 .اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری از کرونا 

 .ايجاد پرمیت ايمنی برای مجوز انجام کار 

 . اندازه گیری عوامل زيان آور کار 

 . بازنگری ارزيابی ريسك 
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 محیط حقوقی شركت 

 :مهمترين قوانین ، مقررات و مشکالت حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از 

 .قانون تجارت و قانون مدنی 

 . قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوه 

 . قانون کار و تامین اجتماعی 

 . قوانین و مقررات محیط زيست 

 .قوانین و مقررات مربوط به هدفمند سازی يارانه ها 

 .مشکالت خريدهای خارجی از طريق گشايش اعتبار 

 حاکم بر کشور خصوصا در بخش صادرات. عدم ثبات رويه در دستور العملهای اجرايی 

 

  گزارش عملکرد اجتماعی شركت

  و ترمیم سبد معیشتی پرسنل  بن کارت های غیر نقدی به منظور افزايش بهروریتوزيع. 

 . انجام دوره های آموزشی و تخصصی جهت کلیه پرسنل شرکت در جهت ارتقاء دانش فردی و جمعی کارکنان 

 . انجام سنجش رضايت شغلی و ارزيابی فرآيندهای منابع انسانی و ساختار سازمانی شرکت 

  کیفیت امور رفاهی کارکنان  جهت افزايش رضايت مندی و انگیزه شغلی.توسعه و ارتقاء 

 . پرداخت هزينه تسهیالت سفر به پرسنل و خانواده در جهت ترويج فرهنگ مسافرت 

  تقويت روابط درون سازمانی و آگاهی از اخبار شرکت .ادامه نشر خبرنامه داخلی با هدف پیوند بین خانه و کارخانه ، 

 جهت رفع مشکالت مالی پرسنل. ،مختلف از طريق صندوق رفاه و صندوق آينده سازان پرداخت تسهیالت 

 و جايگزينی پرسنل جوان و تحصیل کرده آورزيانقانون سخت و  شرايطبا  ی کارکنانبازنشستگ. 

 . برنامه ريزی و پیگیری در خصوص معاينات ادواری و سالیانه کارکنان در جهت پیشگیری از بیماری شغلی 

 . تمديد قرارداد تکمیل درمان و بیمه عمر و حادثه پرسنل با شرکت بیمه دانا جهت پرسنل مستقیم وپیمانی 

 در جهت بهبود شکل ظاهری کارخانه جلسات هفت سین صنعتی برگزاری مستمر. 

 . اجرای کامل پروتکل های بهداشتی در راستای سالمت کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 

 ك های بالعوض به مساجدو خیريه ها ی منطقه به صورت نقدی و غیر نقدی.کم 

 . توسعه ، حفظ  ونگهداری فضای سبز در داخل و خارج شرکت 
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 فعالیت و وضع عمومی گزارش 

 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 برنامه های آينده شركت 

  شروع کارهای مطالعاتی برای افزايش گريدهایCMC .در جهت تکمیل سبد محصوالت و توسعه بازار 

  تعريف پروزه جديد جابجايی واحدMCA .همراه با افزايش ظرفیت به دو برابر 

  بررسی روشهای مختلف سولفات زدايی در شرکت های کلر آلکالی و انتخاب بهترين روش و استفاده از نانوفیلتراسیون

 وبازنگری مطالعات امکان سنجی.

 سی و طراحی پروزه شامل انجام محاسبات اقتصادی طرح توسعه آب ژاول ،فعالیتهای مهندP&ID  ،واحد ،نقشه جانمايی

WBS..... سايزينگ خطوط لوله و، 

  تهیهWBS . و برنامه ی کنترل پروزه طرح توسعه پرکلرين 

 انجام محاسبات اقتصادی طرح توسعه پرکلرين ، تهیه مدارک    BASIC  واحد شاملPFD ،P&ID،LIST LINE ،

 یق و تهیه ی مدل سه بعدی واح و سايز فعالیت مهندسی و طراحی مربوط به پروزه .ديتاشیت تجهیزات مکانیکی و ابزار دق

 . طراحی تجهیزات جديد واحد پرکلرين او راکتورهی جديد واحد 
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 نقاط قوت ها و تهديدهای پیش رومروری بر نقاط قوت، ضعف، فرصت

  .توجه و اهمیت مديريت به نوآوری در سايه حمايت از نیروی متخصص داخلی 

 کنندگان.نامی شرکت و کیفیت محصوالت در بین مصرفخوش 

 های مناسب.برخورداری از امکانات و زيرساخت 

 . قرار گرفتن در مرکز ايران باعث می شود شرايط پايدار تری نسبت به رقبا داشته باشیم 

  مستعد و متخصص و باتجربه.نیروی انسانی 

  افزايش ظرفیت کارخانه و امکان رقابت بهتر با رقبا. 

 

 نقاط ضعف

 های ناعادالنه .عدم دسترسی سريع به لوازم و تجهیزات مورد نیاز وارداتی به دلیل تحريم 

 شیمیايیهای استهالک تجهیزات و هزينه باالی نگهداری از تجهیزات در شرکت. 

 از تسهیالت صندوق توسعه ملی. محدوديت در استفاده 

 .محدوديت مساحت کارخانه اصفهان 

 

 هافرصت

 دستی کلر و سود با توجه به افزايش میزان تولید کلر و سود در کشور.گذاری در صنايع پايینسرمايه 

 های صادراتی.افزايش میزان صادرات با توجه به افزايش نرخ ارز و معافیت 

  مشابه با توجه به افزايش نرخ ارز و افزايش تقاضای جهانی .کاهش میزان واردات کاالهای 

 . دسترسی آسانتر به بازارهای فروش داخلی بدلیل موقعیت مکانی شرکت 

 های انرژی . دسترسی آ  به مواد اولیه و جانبی و حامل 

 .وجود نیروی کار و متخصص در شرکت 

 

 تهديدها

  های برتر.مزيتافزايش ظرفیت رقبا و ظهور رقبای جديد با 

 نات زياد در قیمت فروش محصوالت داخلی و صادراتی .اعدم ثبات سیاسی در منطقه و نوس 

 .نامشخص بودن وضعیت ارز و تاثیر پذيری زياد سود شرکت از نوسانات ارزی 

 



 )سهامی عام ( کلر نیروشرکت 

 فعالیت و وضع عمومی گزارش 

 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 شده در ارتباط با تکالیف مجمعاقدامات انجام

 . استموارد به شرح زیر 13/05/3118در سال مالي منتهي به  13/05/3117ارتباط با تكالیف مجمع عمومي سالیانه منتهي به  در
 
 

 اقدامات انجام شده تکالیف مجمع

الزم جهت  یریگیپ رهيمد اتی: مجمع مقرر نمود ه یبازرس قانون 4بند -7

 را انجام دهد. زدياصفهان و  کارخانه  نیزم تیاخذ سند مالک

 د.می باشدر جريان انجام 

 235ماده  ری: مجمع مقرر نمود تا مفاد قسمت اخ یقانونبازرس  1بند  -2

 نیخصوص همچن نيگردد. درا تيقانون تجارت به طورکامل رعا هیاصالح

شرکت نسبت به اخذ اطالعات مربوط به شماره حساب سهامداران  ديمقرر گرد

و مجمع  ديرا پرداخت نما شانيرا اقدام نموده و دراسرع وقت سود سهام ا

ربوط م یو مقررات یلحاظ صرفه و صالح شرکت ، موارد قانون کرد با فیتکل

 شود.             تيرعا یشرکت تیبه حاکم

 

 

بابت سود سهام سنوات قبل بوده و پیگیری ها 

 .جهت شناسايی اطالعات سهامداران ادامه دارد

دستورالعمل  23ماده  ی: درخصوص اجرا یگزارش بازرس قانون 74بند  -3

 مفاد دستورالعمل مذکور مربوط هیکل ديمقرر گرد ،يیمبارزه با پولشو يیاجرا

 به آموزش کارکنان بصورت کامل اجرا گردد.

صورت درون سازمانی آموزش های الزم به 

 .انجام شده است

مجمع با توجه به مذاکرات صورت گرفته پرداخت تا سقف مبلغ  -3

جهت  رهيمد اتیه اریبعنوان کمك بالعوض در اخت الير7ر255ر555ر555

 قرار داد. بيمورد تصو یموارد ضرور

 

 رعايت گرديد.

 کهیبا توجه به مذاکرات صورت گرفته مجمع مصوب نمود درصورت -4

ضامن شرکت  یبصورت انفراد التیکه جهت اخذ تسه رهيمد اتیه یاعضا

آنها  انياز طرف شرکت واقع شوند ضرر و ز انيشوند مورد ضرر و ز یم

 .گردد نیتوسط شرکت تام

 

 ندارد. مورد

 مستقل یحقوق تیاز اصفهان بصورت شخص زديکارخانه  یمجمع جداساز -1

 اتیقرارداد و مقرر شد ه بيمورد تصو روکلریشرکت ن تیبا صد درصد مالک

 .و به انجام برساند یریگیصرفه و صالح شرکت موضوع را پ تيبارعا رهيمد

سهامدار عمده در تاريخ تغییر به جه با تو

جداسازی واحد يزد از شرکت  53/52/7311

و مراحل انحالل شرکت های  اصلی منتفی شد

مورخ ثبتی  طبق صورتجلسه هیات مديره 

 .می باشد در جريان 27/54/7311

 



 )سهامی عام ( کلر نیروشرکت 
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 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 ت مديره برای تقسیم سودپیشنهاد هیا

درصـد سـود خـالص  45ت مديره به مجمع برای تقسیم سـود،  هیااست که پیشنهاد میلیارد ريــال   7،542رکت  ــــ ســود انباشته ش 

 .سهام مصوب می گرددصاحبان  عادی  مع عمومیمجتوسط  که رقم نهايیمی باشد.
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 )سهامی عام ( کلر نیروشرکت 
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 31/05/1399برای سال مالی منتهی به 

       

 

 اطالعات تماس با شركت
ــفهـان ، کیلومتر     ــپـاهان ، کیلومتر     اتوبـان ذوب  24آدرس کـارخـانـه : اصـ ــیمـان سـ ــپاهان  4/4آهن ، جـاده سـ ــیمان سـ  ،  جاده سـ

 13147 – 711صندوق پستی اصفهان و  537- 31151255دورنگار   - 537- 31755:تلفن

ــه يـزد  ــکــذر: آدرس کــارخــان ــهـ  -اشـ ــنـعـتـی نـیـکـ      شـ   534-32127111دورنگــار  534-32127111-11 تـلـفن  -ورک صـ

 1113171111کد پستی: 

ــان  ــاب ــریولدفتر تهران : خی ــتــاد مطهری   عصـ ــان اسـ ــاب ــینی راد   –، نبش خی ــهیــد حسـ  طبقــه دوم  – 31پالک  –کوچــه شـ

 527-11152132و دورنگار: 527-11122144-1:  نتلف

 731و734داخلی   537-31755تلفن امور سهام : 

 account@nirouchlor.com: مالیايمیل امور 
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